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Geoinformação PBH  

Categorias Descrição  

Abastecimento de água 
Categoria que armazena informações relacionadas à rede de 
distribuição de água. Exemplo: adutoras 

Área de risco 
Categoria que armazena informações relacionadas com áreas de 
riscos. Exemplos: encostas, inundações 

Atendimento ao cidadão 

Categoria que armazena informações relacionadas com serviços 
ofertados para atendimento ao cidadão. Exemplos: tapa buraco, 
poda de árvore 

Cultura 

Categoria que armazena informações relacionadas com dados e 
equipamentos culturais e patrimônio cultural. Exemplos: 
equipamentos culturais, monumento, espaços culturais, imóveis 
tombados 

Demografia 

Categoria que armazena informações relacionadas com estudos 
demográficos realizados pelo IBGE, PBH e outros. Exemplos: 
chefe de família, renda familiar, instrução 

Divisão político administrativa 

Categoria que armazena informações relacionadas com dados de 
subdivisões político administrativa do município. Exemplos: limite 
de regional, bairros, territórios, unidades de planejamento 

Drenagem 
Categoria que armazena informações relacionadas à rede pluvial. 
Exemplos: sarjetas, canais, galerias 

Edificação 
Categoria que armazena informações relacionadas com as 
edificações e projetos de edificações. Exemplo: edificações 

Educação 
Categoria que armazena informações relacionadas com dados da 
educação. Exemplos: escolas, umeis, áreas de jurisdição escolar 

Energia 
Categoria que armazena informações relacionadas com dados de 
energia elétrica. Exemplos: poste de luz, poste sem luz  

Esgoto sanitário 
Categoria que armazena informações relacionadas à rede de 
coleta de esgoto. Exemplo: esgoto sanitário 

Esporte e lazer 

Categoria que armazena informações relacionadas com ações e 
equipamentos  de esporte e lazer. Exemplos: campo de futebol, 
equipamento esportivo, piscina, quadra esportiva, shopping center 

Estrutura econômica 

Categoria que armazena informações relacionadas com dados de 
estrutura econômica. Exemplos: área homogênea, IPTU, 
indústria, comércio e serviços 

Geologia e geomorfologia 

Categoria que armazena informações relacionadas à geologia e 
geomorfologia. Exemplos: mapa de litogias e compartimentação 
geomorfológica 
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Geoinformação PBH  

Categorias Descrição  

Habitação popular 

Categoria que armazena informações relacionadas com dados 
de habitação popular. Exemplos: conjuntos habitacionais, 
conjuntos habitacionais de interesse social 

Hidrografia 
Categoria que armazena informações relacionadas à rede fluvial. 
Exemplos: rios, nascentes, bacias 

Imagem 

Categoria que armazena informações relacionadas à dados de 
imageamento e sensoriamento remoto. Exemplos: ortofotos, 
imagem de satélite 

Limpeza urbana 

Categoria que armazena informações relacionadas com ações e 
equipamentos de limpeza urbana. Exemplos: itinerários de 
varrição, roteiro de coleta de lixo, coleta seletiva, coleta de 
orgânicos 

Malha urbana básica 

Categoria que armazena informações relacionadas com dados 
de parcelamento do solo urbano - Cadastro Técnico Municipal 
(CTM) e parcelamento do solo (CP). Exemplos: quadraCTM, 
loteCTM, loteCP, logradouro, trecho  

Meio ambiente 

Categoria que armazena informações de unidades de 
conservação ambiental. Exemplos: Área de Proteção Ambiental 
(APA), Área de Proteção Especial (APE), parques. Áreas verdes. 
Exemplo: vegetação. Monitoramento ambiental. Exemplo: 
indicadores ambientais 

Obra 

Categoria que armazena informações relacionadas com 
qualquer obra pública. Exemplos: orçamento participativo, obras 
de infraestrutura 

Patrimônio Imobiliário PBH 
Categoria que armazena informações relacionadas com dados 
do patrimônio imobiliário. Exemplo: próprios municipais 

Pavimentação 
Categoria que armazena informações relacionadas a existência 
e o tipo de pavimentação. Exemplos: asfalto, calçamento 

Planejamento Urbano 

Categoria que armazena informações relacionadas ao 
planejamento urbano. Exemplos: zoneamento, Área de Diretriz 
Especial (ADE), Área Especial de Interesse Social (AEIS), 
operação urbana 

Planialtimetrico 

Categoria que armazena informações relacionadas à rede 
planialtimétrica. Exemplos: marcos, coordenadas IBGE, ponto de 
apoio 

Politica social 

Categoria que armazena informações relacionadas com serviços 
sociais prestados à população. Exemplos: centro de referência, 
assistência social 
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Geoinformação PBH  

Categorias Descrição  

Referência de localização 

Categoria que armazena informações de referência de 
localização. Exemplos: alto da Afonso Pena, edifício Maleta, praça 
da Liberdade, rodoviária 

Relevo 

Categoria que armazena informações relacionadas com relevo. 
Exemplos: curva de nível, ponto cotado, Modelo Digital de 
Terreno (MDT), Modelo Digital de Elevação  (MDE) 

Saúde 

Categoria que armazena informações relacionadas com ações e 
equipamentos de saúde. Exemplos: equipamentos de saúde 
próprios, hospitais próprios, contratados e conveniados, sistema 
de controle de zoonoses, indicador de dengue, farmácia do 
servidor 

Segurança 

Categoria que armazena informações relacionadas com ações e 
equipamentos de segurança. Exemplos: defesa civil, guarda 
municipal, indicadores de criminalidade, câmeras de segurança  

Sócio-economia 

Categoria que armazena informações relacionadas a indicadores 
sociais e econômicos. Exemplos: Índice de Vulnerabilidade Social 
(IVS), Índice de Qualidade de Vida Urbana (IQVU) 

Telecomunicação 

Categoria que armazena informações relacionadas com a 
telecomunicação. Exemplos: antena, estação rádio base, rede 
municipal de informática (RMI) 

Transporte e trânsito 

Categoria que armazena informações relacionadas ao conjunto de 
sistemas destinados ao transporte e deslocamento de carga e 
passageiros, bem como estruturas de suporte ligadas a estas 
atividades. Exemplos: pontos de ônibus, circulação viária, 
metrovia, ferrovia 

Turismo 
Categoria que armazena informações relacionadas com ações e 
equipamentos de turismo. Exemplo: pontos turísticos 

Uso e cobertura do solo 
Categoria que armazena mapas de uso e cobertura do solo. 
Exemplo: mapas de mudança do uso do solo 

Vila e favela 
Categoria que armazena informações relacionadas com vilas e 
favelas. Exemplo: aglomerado da Serra 

 


